PROIECT EDUCAŢIONAL

FESTIVAL CONCURS JUDEŢEAN DE DANS

,,STELUŢELE DANSULUI”

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
”DUMBRAVA MINUNATĂ”
GIURGIU

FESTIVAL - CONCURS JUDEŢEAN DE DANS
”STELUŢELE DANSULUI”
EDIŢIA A IV-A
INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE
Numele instituţiei organizatoare: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU
Iniţiator proiect: Prof. TRANDAFIR PETRUŢA Gradinita cu P.P. ”Dumbrava
minunată” Giurgiu
Date de contact instituţie : Str. 23 August, Nr. 59, Loc Giurgiu, Jud. Giurgiu
Tel./Fax 0246 21 11 44
MONITORIZARE PROIECT:
PROF. OPRIŞAN GIGI, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, I.S.J. GIURGIU
PROF. ANDRAŞ ILDIKO, INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU
EDUCAŢIE PERMANENTĂ I.S.J. GIURGIU
PROF. GAGHII ADRIANA, INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE
INVATAMANT PREPRIMAR, I.S.J. GIURGIU
PROF. BĂLAN DUMITRA, DIRECTOR C.C.D. GIURGIU
PROF. CEZAR ELENA, DIRECTOR GRĂDINIŢA CU P.P.”DUMBRAVA
MINUNATĂ” GIURGIU
COORDONARE PROIECT:
Prof. Oprişan Gigi, Inspector Şcolar General, I.S.J. Giurgiu
Prof. Andraş Ildiko, Inspector Şcolar de Specialitate pentru Educaţie Permanentă
I.S.J. Giurgiu
Prof. Gaghii Adriana, Inspector Scolar de Specialitate Invatamant Preprimar, I.S.J.
Giurgiu
Prof. Bălan Dumitra, Director C.C.D. Giurgiu
Prof. Cezar Elena, Director Grădiniţa cu P.P.”Dumbrava Minunată” Giurgiu
Prof .Trandafir Petruţa, Gradinita cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Prof. Filip Ana-Maria, Gradinita cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Adm. Marinescu Mirela, Gradinita cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu
ARGUMENT
Răspunsul natural al unui copil este mişcarea iar mişcarea necesită coordonare, spaţiu şi
muzică;
Dansul, muzica, mişcarea produc copiilor bucurie, plăcere, deschidere, confort;
Euritmia, ca formă de comunicare artistică, este un gen care dobândeşte o tot mai largă
extensiune;
Elementul emoţional oferă mişcării atractivitate şi motivaţie, mobilizează forţele copilului
şi-i produce bucurie şi mulţumire;
Mişcarea, dansul, sportul dezvoltă disciplina, curajul, perseverenţa, prezenţa de spirit;
Stimularea competiţiei între copiii din grădiniţă, oraş judeţ.

PARTENERI:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GIURGIU
GRĂDINIŢA CU P. P. ”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU
CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU
TEATRUL ”TUDOR VIANU” GIURGIU
S.C. CASANOVA S.R.L. (BODY CLUB)
FUNDAŢIA NICOLAE BARBU PENTRU SOLIDARITATE SOCIALĂ GIURGIU
S.C. AMM S.R.L. GIURGIU
ORIFLAME - PFA ALEXANDRU IRINA
MUNTENIA TV – GIURGIU
GRĂDINIŢELE CE SE ÎNSCRIU ÎN CONCURS
SCOPUL PROIECTULUI:
Descoperirea copiilor cu potenţial artistic, promovarea şi orientarea acestora pe filieră
vocaţională, valorificarea creaţiilor artistice adecvate vârstei, amplificarea şi
revigorarea activităţilor artistice la nivelul învăţământului preşcolar;
Promovarea dansului în rândul preşcolarilor;
Oferirea posibilităţii copiilor participanţi de a se bucura şi de a-şi etala abilităţile
psiho-motorii în compania celorlalţi colegi din judeţ.
OBIECTIVELE SPECIFICE PROIECTULUI:
Încurajarea copiilor talentaţi în domeniul dansului;
Stimularea simţului artistic şi estetic al copiilor;
Posibilitatea de a pune în evidenţă atât talentele copiilor, cât şi spiritul creator al
cadrelor didactice responsabile cu instruirea lor;
Cultivarea sentimentelor de prietenie şi cooperare între copii;
Dezvoltarea parteneriatelor între grădiniţele participante.
GRUPUL ŢINTĂ:
Preşcolari şi cadre didactice din învăţământul preşcolar al judeţului Giurgiu;
BENEFICIARII PROIECTULUI:
Beneficiari direcţi: preşcolarii din judeţul Giurgiu şi cadrele didactice participante;
Beneficiari indirecţi: familiile preşcolarilor şi instituţiile colaboratoare.
RESURSE PROIECT:
a) Umane – preşcolari, cadre didactice, părinţi, membrii ai comunităţii;
b) Materiale – aparatura audio şi video, costume, mingi, eşarfe, cercuri, diplome;
c) Financiare – din partea sponsorilor;
d) Informaţionale – site-uri (ISJ şi CCD Giurgiu, Grădiniţa cu p.p. ,,Dumbrava
minunată”), mass-media.
DESFĂŞURAREA PROIECTULUI:
Proiectul va cuprinde următoarele activităţi:
 Lansarea oficială a proiectului în cadrul consfătuirilor de la începutul anului şcolar şi a
cercurilor pedagogice pentru învăţământul preşcolar de pe semestrul I şi II al anului şcolar
2016-2017;
 Postarea proiectului pe site-ul ISJ Giurgiu, site-ul CCD Giurgiu, facebook : până la 1
octombrie 2016;

 Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic (anexa1) şi acordul de
parteneriat – pentru fiecare grădiniţă participantă (anexa 2) vor fi completate şi trimise
împreună cu muzica pe CD în format mp3 între 8-19 Mai;
 Derularea activităţilor pentru realizarea şi invăţarea coregrafiilor: 1 octombrie 2016
până pe 4 iunie 2017;
 Desfăşurarea festivalului-concurs va fi pe 5 iunie 2017;
 Realizarea unei expoziţii cu fotografii din timpul festivalului-concurs 9 iunie 2017;
 Evaluarea proiectului în cadrul ultimei şedinte a Consiliului Profesoral şi in cadrul
Consfătuirilor Judeţene de la începutul anului şcolar următor.
CONCURS JUDEŢEAN DE DANS
EDIŢIA A IV-A
I.DESCRIERE:
TITLUL:”STELUŢELE DANSULUI”
DATA: 5 IUNIE 2017
LOCAŢIA: TEATRUL ”TUDOR VIANU” GIURGIU
II.PREZENTARE GENERALĂ:
SCOP: Descoperirea copiilor cu potenţial artistic, promovarea şi orientarea acestora pe
filieră vocaţională, valorificarea creaţiilor artistice adecvate vârstei, amplificarea şi
revigorarea activităţilor artistice la nivelul învăţământului preşcolar; promovarea dansului în
rândul preşcolarilor;
OBIECTIVE: Încurajarea copiilor talentaţi în domeniul dansului; stimularea simţului
artistic şi estetic al copiilor; posibilitatea de a pune în evidenţă atât talentele copiilor, cât şi
spiritul creator al cadrelor didactice responsabile cu instruirea lor;
GRUPUL ŢINTĂ: Copiii din învăţământul preşcolar
NUMĂR PARTICIPANŢI : nedeterminat
III. COMISIA DE ORGANIZARE:
Prof .Trandafir Petruţa, Gradinita cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Prof. Filip Ana-Maria, Gradinita cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Adm. Marinescu Mirela, Gradinita cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Ed. Boţoroagă Elena, Gradinita cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
Prof. Mihăilă Mariana, Gradinita cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu;
IV.COMISIA DE EVALUARE:
Prof. Oprişan Gigi, Inspector Şcolar General, I.S.J. Giurgiu
Prof. Andraş Ildiko, Inspector Şcolar de Specialitate pentru Educaţie Permanentă
I.S.J. Giurgiu
Prof. Gaghii Adriana, Inspector Scolar de Specialitate Invatamant Preprimar, I.S.J.
Giurgiu
Prof. Bălan Dumitra, Director C.C.D. Giurgiu
Prof. Cezar Elena, Director Grădiniţa cu P.P.”Dumbrava Minunată” Giurgiu
Prof./coregraf.Trandafir Petruţa, Gradinita cu P.P. ”Dumbrava minunată” Giurgiu
Ştefan Florentina-coregraf
Antoniu Florin-regizor/actor

V.REZULTATE AŞTEPTATE:
Implicarea directă a copiilor în activităţi de dezvoltare a personalităţii prin dans;
Să recunoască mai multe stilulri de dans;
Să manifeste plăcere şi interes pentru practicarea dansului;
Implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a copiilor în organizarea
unor activităţi cu caracter sportiv.
VI.SPONSORI: contracte de sponsorizare
S.C. CASANOVA S.R.L. (BODY CLUB)
S.C. AMM S.R.L. GIURGIU
FUNDATIA ”NICOLAE BARBU” PENTRU SOLIDARITATE SOCIALA
ORIFLAME - PFA ALEXANDRU IRINA
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE
DANS
,,STELUŢELE DANSULUI”
Organizatorii concursului se obligă să se ocupe de buna desfăşurare şi să asigure:
locul de desfăşurare;
mediatizarea concursului în comunitate;
aparatura de sonorizare;
atragerea de parteneri şi sponsori;
elaborarea programului de desfăşurare;
menţinerea legăturii cu ceilalţi parteneri;
cooptarea persoanelor potrivite pentru constituirea juriului şi pentru
prezentarea programului;
conceperea şi completarea diplomelor.
Cheltuielile administrative şi de transport pentru formaţiile participante vor fi
suportate de către unităţile de învăţământ participante, de parteneri (părinţi, primării,
alţii) şi sponsori.
SECŢIUNI:
Concursul are o singură secţiune ,,Artă coregrafică” ce cuprinde următoarele genuri
coregrafice:
a) Dans:
 1. dans modern;
 2. dans popular stilizat(etno);
b) Majorete
c) Dans popular
 fete
 băieţi
 mixt
d) Fantezie coregrafică
e) Gimnastică ritmică (cu şi fără obiecte)
f) Dans de caracter ( dansuri ale altor tari)
g) Dans de societate (standard şi latino)

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Este permisă doar participarea preşcolarilor, indiferent de grupa de vârstă.
Copiii pot participa în perechi sau grup.
Numărul copiilor participanţi minim 12, maxim 20.
Înscrierile se fac în perioada 8– 19 mai 2017 la sediul Grădiniţei cu program prelungit
,,Dumbrava minunată” (Adresa: Str.23 August, nr. 59, Giurgiu – în curtea liceului
Nicolae Cartojan, tel: 0246 21 11 44);
Concursul se va derula pe 5 iunie 2017
Durata de evoluţie pentru genurile cuprinse:
 punctele a şi b – 2,5 – 3,5 minute;
 punctul c – 4 - 5 minute (repertoriu alcătuit din cel puţin 2 dansuri diferite);
 punctele d, e, f, g – 2,5 – 3,5 minute.
Îndrumătorii formaţiilor prezente în concurs vor asigura CD-uri cu suportul muzical
(CD-uri simple ce pot fi citite de orice aparatură), să cuprindă doar piesa/ piesele
prezentate în concurs.
Participanţii îşi vor aduce CD-urile la înscriere (vor fi verificate înainte de concurs).
Muzica pe CD-uri va fi inregistrată mp3.
Pe CD-uri vor fi scrise numele grădiniţei participante.
Muzica poate fi trimisă si pe email: petronelarose@yahoo.com cerând confirmarea de
primire.
Genul de dans, muzica, costumaţie, rămân la alegerea conducătorului de formaţie.
Înscrierea formaţiilor în concurs se face de către conducerea unităţii de învăţământ pe
baza unei fişe de înscriere, ce va conţine precizările:
o genul abordat: dans, majorete, dans popular, fantezie coregrafică,
gimnastică ritmică.......;
o numărul participanţilor din fiecare formaţie;
o numele formaţiei;
o durata evoluţiei;
o denumirea cântecelor;
o numele îndrumătorului de formaţie/al educatoarei;
o unitatea de învăţământ;
o un număr de telefon de contact;
o o adresă de e-maill.
Pentru înscriere vă rugăm să completaţi formularele anexate.
CRITERII DE EVALUARE:
1. Selectarea tematicii dansului în concordantţă cu vârsta copilului;
2. Postura corporală în timpul dansului;
3. Mesajul transmis prin dans;
4. Sincronizarea paşilor de dans cu muzica;
5. Mişcarea, gestica, ritmul dansului;
6. Costumaţia;
7. Creaţie coregrafică;
8.Valoare interpretativă;
9. Impresie artistică;
10.Autenticitatea repertoriului;

11.Concordanţa dintre genul abordat-creaţia coregrafică-costumaţie-muzică;
12.Desenul coregrafic ce va cuprinde cel puţin 2 schimbări de formaţie (exemplu: dintr-o
linie în două linii sau şah; din cerc în arc de cerc sau cercuri concentrice).
Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii.
 Nerespectarea acestora atrage după sine depunctarea formaţiilor sau excluderea din
concurs.
 Programul concursului se va face cunoscut înainte cu o saptamână de desfăşurarea
concursului.
Persoana de contact: Petronela Trandafir
Tel. 0764 277 833
e-mail: petronelarose@yahoo.com
CONTINUITATEA /SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Suntem încrezători ca acest proiect educational va prinde radacini reprezentand o
interventie benefica in viata copiilor, devenind un bun obicei de-acum încolo si cu
posibilitatea de dezvoltare/ continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri
şi prin crearea unor noi secţiuni si actiuni.
PROMOVARE/MEDIATIZARE/DISEMINARE
- Promovarea activităţilor desfasurate în cadrul Comisiilor metodice, a întâlnirilor cu
parintii ;
- Postarea pe site-ul ISJ Giurgiu, CCD Giurgiu şi facebook;
- Articole în presa scrisa giurgiuveana, aparitii la televiziunile giurgiuvene si radio
Giurgiu
Activitatile de disiminare vor cuprinde:
- Anuntarea in mass-media a aprobarii proiectului;
-Prezentarea rezultatelor proiectului in cadrul Consililui Profesoral;
-Publicarea in presa si pe site a rezultatelor proiectului;
-Realizarea de brosuri si pliante informative despre proiect;
-Prezentarea proiectului in cadrul activitatilor desfasurate de ISJ Giurgiu si CCD
Giurgiu.

ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS ,,STELUŢELE DANSULUI”
Numele şi prenumele cadrului didactic
________________________________________________________________
Unitatea de învăţământ
________________________________________________________________
Numele formaţiei__________________________nr. participanţi ___________
Telefon fix ____________________sau mobil___________________________
E-maill__________________________________________________________
Localitatea
________________________________________________________________
Genul abordat , durata evoluţiei pentru fiecare, denumirea cântecelor:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Semnătura cadrului didactic,
_________________________

Director,
________________________

Grădiniţa cu P. P. ,,Dumbrava minunată”
Str. 23 August, nr.59, Giurgiu
Nr. ............ / .............................

Anexa 2
Grădiniţa .............................................
Str. .......................................................
Nr. .............. / ......................................

ACORD DE PARTENERIAT
1. Părţile contractante:
A) Grădiniţa cu P.P. ,,Dumbrava minunată”, Giurgiu, Str. 23 August, nr. 59,
reprezentată prin Director, prof. Elena Cezar şi Coordonator proiect, prof. Petruţa Trandafir.
B) Grădiniţa ........................................................................... reprezentată prin Director,
..................................... / .......................................................................................................... în
calitate de Partener.
2. Obiectul acordului de parteneriat:
Obiectul prezentului acord îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin
Concursul Judeţean de dans „Steluţele dansului”
3. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă să asigure următoarele servicii:
locul de desfăşurare;
mediatizarea concursului în comunitate;
aparatura de sonorizare;
atragerea de parteneri şi sponsori;
elaborarea programului de desfăşurare;
menţinerea legăturii cu ceilalţi parteneri;
cooptarea persoanelor potrivite pentru constituirea juriului şi pentru prezentarea
programului;
conceperea şi completarea diplomelor.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
să mediatizeze concursul în grădiniţă;
să mobilizeze cadrele didactice pentru o participare cât mai mare la concurs;
să pregătească preşcolarii pentru secţiunile din concurs;
să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.
4. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului
şcolar 2016-2017.
5. Dispoziţii finale:
Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de
către ambele părţi semnatare.
Încheiat astăzi, ............................. , în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Grădiniţa cu P.P. ,,Dumbrava minunată”
Giurgiu
Director,
Prof. Elena Cezar

Grădiniţa ...........................................
...........................................
Director,
............................................

